
Νότια Αφρικι – Cape Town & 
Garden Route Highlights 

Small Group Εxperience  
Με Ζλλθνα ζμπειρο αρχθγό εκδρομισ    

 

Α’ ΕΚΔΟΣΘ : 17/05/2021 
 

Από Ακινα  με πτιςεισ QATAR μζςω Ντόχα για Κζιπ Τάουν – Εγγυθμζνεσ κζςεισ 
10 θμζρεσ / 7 διανυκτερεφςεισ  Αναχώρθςθ 07/ΑΥΓ   

10 θμζρεσ / 7 διανυκτερεφςεισ  Αναχώρθςθ 23/ΟΚΤ   
 

από 2690 € / άτομο – τελικι τιμι 

Λίγα Λόγια για το ταξίδι :  

Θ χϊρα τθσ Νότιασ Αφρικισ, ςτο νοτιότερο ςθμείο τθσ «μαφρθσ θπείρου» ιταν για αιϊνεσ ζνα μυςτιριο για τουσ ευρωπαϊκοφσ λαοφσ. 
Αυτό άλλαξε, όταν ο ερευνθτισ David Livingstone - αλλά και άλλοι -, ταξίδεψαν μζχρι εκεί και επζςτρεψαν με ζνα ςωρό ςτοιχεία γι’ 
αυτό το ςυγκλονιςτικό μζροσ. Τοπία απαράμιλλθσ φυςικισ ομορφιάσ, απόκρθμνοι καταρράκτεσ, άγρια ηωι, πρωτόγονοι ικαγενείσ και 
φυλζσ, ιταν μερικζσ απ’ τισ εικόνεσ που ςυνάντθςαν εκεί και ζκαναν γνωςτζσ ςτον υπόλοιπο κόςμο, δθμιουργϊντασ ζνα πζπλο 
μυςτθρίου, που πολλοί κζλθςαν αργότερα να βιϊςουν, με ζνα ταξίδι εκεί. Ρρόκειται για μια χϊρα με μεγάλεσ κατάφυτεσ εκτάςεισ, 
κοντά ςε ωραίεσ παραλίεσ, όπωσ ςυμβαίνει ςτο Νοτιοδυτικό Ακρωτιρι κι αντίκετα με ξερζσ και άνυδρεσ εκτάςεισ ςτθ ςαβάνα του 
Βορειοδυτικοφ Ακρωτθρίου. Επιλζξτε θμεριςια ι πολυιμερθ απόδραςθ ςτα Εκνικά πάρκα τθσ χϊρασ, για να δείτε από κοντά τα Big 
five τθσ Αφρικισ: ελζφαντεσ, ρινόκερουσ, λιοντάρια, βουβάλια και λεοπαρδάλεισ. Οι γραφικζσ παραλίεσ και το κλίμα που είναι 
ιδιαίτερα ηεςτό κακιςτοφν τον προοριςμό αυτό ιδανικό για τουσ λάτρεισ τθσ κάλαςςασ και των καλάςςιων δραςτθριοτιτων, όπωσ οι 
καταδφςεισ, το ψάρεμα, το κολφμπι, υποκαλάςςια παρατιρθςθ άγριασ ηωισ κ.ά. Γι’ αυτοφσ που ςυνδυάηουν το ταξίδι με βόλτεσ ςτα 
μαγαηιά, με νυχτερινι διαςκζδαςθ και γενικϊσ με τθ ηωι ςε μεγάλα κζντρα, πόλεισ όπωσ το Κζιπ Τάουν, το Γιοχάνεςμπουργκ και το 
Ντζρμπαν, ςίγουρα κα ςασ εντυπωςιάςουν. 

 
 

Ένα ταξίδι… μια τιμή ! Όλες οι τιμές μας είναι ΣΕΛΙΚΕ και ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΤΝ τους φόροσς αεροδρομίων 440 €  

 

Αναχ. Τιμι ενιλικα ςε δίκλινο Επιβάρυνςθ μονόκλινου 

07/AYΓ 2690 € + 350 € 

23/ΟΚΤ 2890 € + 380 € 
Για αναχωριςεισ από Θεςςαλονίκθ, Θράκλειο, λοιπά αεροδρόμια υπάρχει επιβάρυνςθ 180 € για τθν εςωτερικι πτιςθ για Ακινα 

 
 
 
 
 
 
 
Περιλαμβάνονται :  
 Αεροπορικό ειςιτιριο ςε οικονομικι κζςθ ςφμφωνα με τισ παραπάνω πτιςεισ 
 Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοσ καυςίμων 
 Μία (1) αποςκευι 23 kg και μία χειραποςκευι ανά άτομο 
 Ζμπειροσ Ζλλθνασ ςυνοδόσ εκδρομισ  
 Τοπικόσ ξεναγόσ κακ’όλθ τθ διάρκεια τθσ εκδρομισ 

Οι πτιςεισ για όλεσ τισ θμερομθνίεσ από Aκινα    
Ακινα – Ντόχα              QR 204       13.30-17.50        Διάρκεια πτιςθσ : 4 ϊρεσ και 20 λεπτά 
Nτόχα – Κζιπ Τάουν            QR 1369     02.15-11.00        Διάρκεια πτιςθσ : 9 ϊρεσ και 45 λεπτά 
Κζιπ Τάουν – Ντόχα            QR 1370     19.15-05.45        Διάρκεια πτιςθσ : 9 ϊρεσ και 30 λεπτά 
Nτόχα – Ακινα               QR 203       07.35-12.20        Διάρκεια πτιςθσ : 4 ϊρεσ και 45 λεπτά 
Τοπικζσ ώρεσ   



 7 διανυκτερεφςεισ με πρωινό ςτα παραπάνω ξενοδοχεία 
 1 δείπνο ςτο Εκνικό Ράρκο Ελεφάντων Addo 
 Μεταφορζσ και ξεναγιςεισ  όπωσ αναφζρονται ςτο παρακάτω πρόγραμμα 
 Μεταφορζσ από και προσ το αεροδρόμιο του Κζιπ Τάουν 
 Ειςιτιρια για το τελεφερίκ για τθν ανάβαςθ ςτθν κορυφι του Προυσ Table 
 Wine tasting experience ςτον Route 62 
 Eπίςκεψθ ςτα υπόγεια Σπιλαια Cango 
 Ρεηοπορία και περιιγθςθ με κανό ςτο Εκνικό πάρκο Wilderness 
 Είςοδοσ ςτο Εκνικό Ράρκο του Ακρωτθρίου Καλισ Ελπίδασ 
 Είςοδοσ ςτθν Αποικία Αφρικανικϊν Ριγκουίνων ςτθν παραλία Boulders 
 Είςοδοσ ςτο Εκνικό Ράρκο Τςιτςικάμα 
 24ωρο τθλζφωνο ανάγκθσ & υπθρεςίεσ τοπικοφ αντιπροςϊπου 
 Assistance για τθ διενζργεια PCR TEST ςε τοπικι κλινικι για τθν επιςτροφι ςασ ςτθν Ελλάδα (εάν απαιτείται μζχρι τότε) 
 Tαξιδιωτικι αςφάλιςθ  
 Αςφάλεια αςτικισ ευκφνθσ 
 ΦΡΑ 
 

ΔΕΝ Περιλαμβάνονται :  
 
 Ζξοδα προςωπικισ φφςεωσ 
 Οτιδιποτε προαιρετικό θ προτεινόμενο 
 Ρροαιρετικζσ εκδρομζσ θ δραςτθριότθτεσ 

 
Highlights του ταξιδιοφ : 
 
 Small Group Experience μζχρι 16 ταξιδιώτεσ για προςωποποιθμζνθ εξυπθρζτθςθ και ευελιξία 
 Ξενάγθςθ πόλθσ του Κζιπ Τάουν 
 Ανάβαςθ με τελεφερίκ ςτθν κορυφι του όρουσ Table 
 Μοναδικζσ διαδρομζσ και εικόνεσ ςτον Garden Route τθσ Νότιασ Αφρικισ 
 Wine Tasting ςτον Route 62 
 Επίςκεψθ ςτα Υπόγεια Σπιλαια Cango 
 Ρεηοπορία και εξερεφνθςθ με κανό ςτο Εκνικό πάρκο Wilderness 
 Βungee jumping ςτθν υψθλότερθ γεφυρα του κόςμου Bloukrans (για τουσ τολμθροφσ) 
 Safari Άγριασ Ηωισ ςτο Εκνικό Ράρκο Ελεφάντων Addo 
 Επίςκεψθ ςτο Νοτιότερο ςθμείο τθσ Αφρικισ το Ακρωτιρι Αγκοφλχασ 
 Whale watching tour ςτο Hermanus 
 Είςοδοσ ςτο Εκνικό Ράρκο του Ακρωτθρίου Καλισ Ελπίδασ 
 Είςοδοσ ςτθν Αποικία Αφρικανικϊν Ριγκουίνων ςτθν παραλία Boulders 
 Ρεηοπορία προσ το Cape Point 
 Robben Island Tour  
 Βοτανικοί Κιποι Kirstenbosch  
 Ρεηοπορία ςτο όροσ Table 

 
1θ θμζρα – Πτιςθ για Κζιπ Τάουν  
Συγκζντρωςθ το μεςθμζρι ςτο αεροδρόμιο ΕΛ. ΒΕΝΙΗΕΛΟΣ και πτιςθ για το Κζιπ Τάουν, με πτιςεισ τθσ QATAR 
AIRWAYS μζςω Ντόχα.  Διανυκτζρευςθ εν πτιςθ.  
 
2θ θμζρα – Άφιξθ ςτο Κζιπ Τάουν – Απογευματινι ξενάγθςθ πόλθσ – Ανάβαςθ με τελεφερίκ ςτθν κορυφι του 
όρουσ Table 
Άφιξθ ςτισ 11.00π.μ. τοπικι ϊρα ςτο Κζιπ Τάουν και μετά τισ ςυνοριακζσ διατυπϊςεισ και τθν παραλαβι των 
αποςκευϊν, κα μεταφερκοφμε ςτο ξενοδοχείο μασ για ξεκοφραςθ. Τo απόγευμα ακολουκεί θ ξενάγθςθ τθσ 
πόλθσ του Κζιπ Τάουν και τθσ γφρω περιοχισ. Ζνα μεγάλο μζροσ τθσ ξενάγθςθσ γίνεται ωσ walking tour για τθν 
καλφτερθ δυνατι εμπειρία, όπου μεταξφ άλλων κα καυμάςουμε τουσ Κιπουσ Company’s, το Κάςτρο του Κζιπ 
Τάουν, το Bo Kaap, το Signal Hill και τθν V&A Waterfront. Το highlight τθσ θμζρασ είναι ςίγουρα θ ανάβαςθ με 
τελεφερίκ ςτθν κορυφι του όρουσ Table για να απολαφςουμε τθ μοναδικι κζα ςτον Κόλπο Table, ςτο Robben 
Island, ςτο Lions Head και τθν Cape Peninsula. 
 
Γεφματα - 

Δραςτθριότθτεσ 
Απογευματινι ξενάγθςθ του Κζιπ Τάουν 
Ανάβαςθ με τελεφερίκ ςτθν κορυφι του Table Mountain 

Ρροαιρετικζσ δραςτθριότθτεσ - 

Αποςτάςεισ οδιγθςθσ  +/- 2 ϊρεσ, 80 χιλιόμετρα 



(κατά προςζγγιςθ) 

Διανυκτζρευςθ Θarbour Bridge Hotel Cape Town 

 
3θ θμζρα – Κζιπ Τάουν –  Ουντςχοφρν – Wine Tasting – Υπόγεια Σπιλαια Cango 
Ρρωινό και ςτθ ςυνζχεια κα ταξιδζψουμε ςτο Ουντςχοφρν, γνωςτό ωσ θ παγκόςμια πρωτεφουςα των 
ςτρουκοκαμιλων, μζςω του εντυπωςιακοφ δρόμου 62, που αποτελεί το μακρφτερο δρόμο κραςιοφ τθσ Νότιασ 
Αφρικισ. Εδϊ κα κάνουμε ςτάςθ για να απολαφςουμε γεφμα με δοκιμι κραςιϊν, ςε τοπικό οινοποιείο. 
Επόμενθ ςτάςθ είναι θ μοναδικι εμπειρία των πανζμορφων υπογείων ςπθλαίων Cango με τθν κακοδιγθςθ 
τοπικοφ ξεναγοφ.  
 
Γεφματα Ρρωινό 

Δραςτθριότθτεσ 
Wine Tasting ςτον Route 62 
Cango Caves Tour 

Ρροαιρετικζσ δραςτθριότθτεσ - 

Αποςτάςεισ οδιγθςθσ  
(κατά προςζγγιςθ) 

+/- 5 ϊρεσ, 400 χιλιόμετρα 

Διανυκτζρευςθ Hlangana Lodge Oudtshoorn 

 
4θ θμζρα – Ουντςχοφρν – Κνφςνα – Πεηοπορία και εξερεφνθςθ με κανό ςτο Εκνικό πάρκο Wilderness 
Ρρωινό και κατευκυνόμαςτε μζςω τθσ υπζροχθσ οροςειράσ Outeniqua ςτο Εκνικό πάρκο Wilderness, το οποίο 
κα εξερευνιςουμε με κανό. Για περίπου 40 λεπτά κα διαςχίςουμε πάνω ςτον ποταμό Touw το μαγευτικό 
δάςοσ, παρατθρϊντασ μεγάλθ ποικιλία πτθνϊν. Θα αφιςουμε τα κανό μασ, για να ςυνεχίςουμε με εφκολθ 
πεηοπορία 2 χλμ μζχρι τον καταρράκτθ και τισ βάκρεσ του. Συνεχίηουμε οδικϊσ για τθν παρακαλάςςια πόλθ 
Κνφςνα (ι Νάιςνα), διαςχίηοντασ τθν περιοχι των λιμνϊν. Θ Κνφςνα περιβάλλεται από πυκνά δάςθ, λίμνεσ, 
βουνά, κάλαςςα και χαρακτθρίηεται ωσ το «λουλοφδι τθσ διαδρομισ των κιπων». Χρόνοσ ελεφκεροσ για να 
περπατιςουμε το κζντρο τθσ και να καυμάςουμε τθν πανοραμικι κζα του ομϊνυμου ποταμοφ και του Ινδικοφ 
ωκεανοφ. Αργά το απόγευμα κα τακτοποιθκοφμε ςε ξενοδοχείο τθσ περιοχισ. 
 
Γεφματα Ρρωινό 

Δραςτθριότθτεσ 
Ρεηοπορία και κανό ςτο Εκνικό Ράρκο Wilderness 
Cango Caves Tour 

Ρροαιρετικζσ δραςτθριότθτεσ Knysna Lagoon Cruise  - περίπου 20 € 

Αποςτάςεισ οδιγθςθσ  
(κατά προςζγγιςθ) 

+/- 2 ϊρεσ, 144 χιλιόμετρα 

Διανυκτζρευςθ Lofts Boutique Knysna 

 
5θ θμζρα – Κνφςνα – Εκνικό πάρκο Τςιτςικάμμα –  Εκνικό Πάρκο Ελεφάντων Άντο 
Ρρωινό και αναχϊρθςθ για το Εκνικό πάρκο Τςιτςικάμμα. Στθ διαδρομι κα ςταματιςουμε ςτθν γζφυρα 
Bloukrans για να δοφμε τθν υψθλότερθ γζφυρα του κόςμου για bungee jumping (216 μζτρα). Θα ζχουμε χρόνο 
ϊςτε οι τολμθροί να δοκιμάςουν το κάρροσ τουσ. Επόμενθ ςτάςθ το Εκνικό πάρκο με το μοναδικό ςυνδυαςμό 
δάςουσ και υπζροχθσ ακτογραμμισ του Ινδικοφ ωκεανοφ. Το πάρκο προςφζρει μεγάλθ ποικιλία από 
δραςτθριότθτεσ, όπωσ τθν πεηοπορία και κολφμπι. Νωρίσ το απόγευμα κα αφιςουμε τθ διαδρομι των κιπων 
για τθν άγρια ηωι των Big Five, το Εκνικό Ράρκο Ελεφάντων Άντο. Δείπνο και διανυκτζρευςθ.   
 
Γεφματα Ρρωινό & Δείπνο 

Δραςτθριότθτεσ Είςοδοσ ςτο Εκνικό Ράρκο Τςιτςικάμμα 

Ρροαιρετικζσ δραςτθριότθτεσ 
216 Μ Bloukrans bungee jump  - περίπου 85 € 
Zip-line Adventure – περίπου 45 € 

Αποςτάςεισ οδιγθςθσ  
(κατά προςζγγιςθ) 

+/- 2 ϊρεσ, 144 χιλιόμετρα 

Διανυκτζρευςθ Avoca Rivers Cabins – Addo Elephant National Park 

 
6θ θμζρα – Εκνικό Πάρκο Ελεφάντων Άντο – Safari Άγριασ Ηωισ - Μόςςελ Μπζι 
Το πρωί μασ περιμζνει μια μοναδικι εμπειρία, όπου κα εξερευνιςουμε για 3 ϊρεσ το Εκνικό πάρκο ελεφάντων 
Άντο, ζκταςθσ 28000 εκταρίων με περίπου 600 ελζφαντεσ, βουβάλια, λιοντάρια, μαφρουσ ρινόκερουσ, ηζβρεσ, 
γαηζλεσ και άλλα. Μετά το ςαφάρι άγριασ ηωισ, κα κατευκυνκοφμε ςτο Μόςςελ Μπζι.   
 
Γεφματα Ρρωινό  



Δραςτθριότθτεσ 
Είςοδοσ ςτο Εκνικό Ράρκο Ελεφάντων Addo 
Safari άγριασ ηωισ ςτο Εκνικό Ράρκο Ελεφάντων Addo 

Ρροαιρετικζσ δραςτθριότθτεσ - 

Αποςτάςεισ οδιγθςθσ  
(κατά προςζγγιςθ) 

+/- 5 ϊρεσ, 450 χιλιόμετρα 

Διανυκτζρευςθ Protea Hotel by Marriott Mossel Bay 

 
7θ θμζρα – Μόςςελ Μπζι – Ακρωτιρι Αγκοφλχασ –  Χερμάνουσ  
Mετά το πρωινό κα κατευκυνκοφμε ςτο Νοτιότερο ςθμείο τθσ Αφρικανικισ Θπείρου, το Ακρωτιρι Αγκοφλχασ, 
όπου κα επιςκεφκοφμε το ςθμείο όπου ο Ινδικόσ και ο Ατλαντικόσ Ωκεανόσ ςυναντιοφνται. Το απόγευμα κα 
ζχουμε ελεφκερο χρόνο ςτθν παραλιακι πόλθ Χερμάνουσ για να περπατιςουμε τθν τοπικι αγορά με μαγαηιά 
και εςτιατόρια. Θ πόλθ είναι διάςθμθ για τισ επιςκζψεισ εκατοντάδων νότιων φαλαινϊν και τουσ παρατθρθτζσ 
που ςυρρζουν εκεί απ’ όλο τον κόςμο, μεταξφ Ιουλίου και Νοεμβρίου. 
 
Γεφματα Ρρωινό  

Δραςτθριότθτεσ Eπίςκεψθ ςτο Ακρωτιρι Αγκοφλχασ 

Ρροαιρετικζσ δραςτθριότθτεσ Whale watching tour ςτο Hermanus – περίπου 70 € 

Αποςτάςεισ οδιγθςθσ  
(κατά προςζγγιςθ) 

+/- 5 ϊρεσ, 400 χιλιόμετρα 

Διανυκτζρευςθ Harbour House Hermanus 

 
8θ θμζρα – Χερμάνουσ – Αποικία Αφρικανικών Πιγκουίνων – Ακρωτιρι τθσ Καλισ Ελπίδασ – Πεηοπορία προσ 
το Cape Point – Κζιπ Τάουν  
Ρρωινό και αρχίηει μια εκπλθκτικι διαδρομι με απαράμιλλθ ομορφιά που δεν κα τθν πιςτεφετε ςτο Cape 
Peninsula. Θα περάςουμε μζςα από πανζμορφεσ πόλεισ όπωσ το Fish Hoek και το Muizenberg για να φτάςουμε 
ςτθ Simons Town και τθν παραλία Boulders για να καυμάςουμε τθν υπό εξαφάνιςθ Αποικία των Αφρικανικϊν 
Ριγκουίνων. Ζπειτα κα οδθγθκοφμε ςτο Ακρωτιρι τθσ Καλισ Ελπίδασ, το απϊτατο Νοτιοδυτικό ςθμείο τθσ 
Αφρικανικισ Θπείρου. Στθ ςυνζχεια κα κάνουμε πεηοπορία μζχρι τον φάρο Cape Point. Μετά τθν επίςκεψθ μασ 
ςτο Εκνικό Ράρκο του Ακρωτθρίου τθσ Καλισ Ελπίδασ, κα πάρουμε τον παράκτιο δρόμο προσ τον Hout Bay, 
όπου κα καυμάςουμε το μοναδικό ςκθνικό. Στο δρόμο μασ για τθν τελευταία ςτάςθ τθσ θμζρασ το Κζιπ Τάουν, 
κα δοφμε μεταξφ άλλων τα περίχωρα των Κόλπων Camps & Clifton και τα βουνά των Δϊδεκα Αποςτόλων. 
 
Γεφματα Ρρωινό  

Δραςτθριότθτεσ 
Είςοδοσ ςτο Εκνικό Ράρκο του Ακρωτθρίου Καλισ Ελπίδασ 
Είςοδοσ ςτθν Αποικία Αφρικανικϊν Ριγκουίνων ςτθν παραλία Boulders 

Ρροαιρετικζσ δραςτθριότθτεσ - 

Αποςτάςεισ οδιγθςθσ  
(κατά προςζγγιςθ) 

+/- 4 ϊρεσ, 230 χιλιόμετρα 

Διανυκτζρευςθ Θarbour Bridge Hotel Cape Town 

 
9θ θμζρα –  Κζιπ Τάουν – Ελεφκερθ θμζρα για προαιρετικζσ δραςτθριότθτεσ – Απογευματινι μεταφορά ςτο 
αεροδρόμιο για τθν πτιςθ επιςτροφισ. 
Ρρωινό και ςασ προτείνουμε να μασ ακολουκιςετε ςε μια από τισ προαιρετικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ θ 
επίςκεψθ ςτο Robben Island όπου ιταν φυλακιςμζνοσ ο Νζλςον Μαντζλα, ι να απολαφςουμε μια πεηοπορία 
ςτο όροσ Table ι τζλοσ να επιςκεφκοφμε τουσ Βοτανικοφσ Κιπουσ Kirstenbosch. Το απόγευμα μεταφορά ςτο 
αεροδρόμιο για τθν πτιςθ τθσ επιςτροφισ μασ. 
 
 
 
 
 
Γεφματα Ρρωινό  

Δραςτθριότθτεσ Μεταφορά ςτο αεροδρόμιο του Κζιπ Τάουν 

Ρροαιρετικζσ δραςτθριότθτεσ 
Robben Island Tour – Ρερίπου 40 € 
Βοτανικοί Κιποι Kirstenbosch – Ρερίπου 15 € 
Ρεηοπορία ςτο όροσ Table – (Θ τιμι διαμορφϊνεται ανάλογα με τον αρικμό ςυμμετεχόντων) 

Αποςτάςεισ οδιγθςθσ  
(κατά προςζγγιςθ) 

- 



Διανυκτζρευςθ Εν πτιςθ 

 
10θ θμζρα –  Άφιξθ ςτθν Ελλάδα 
Το μεςθμζρι άφιξθ ςτθν Ακινα με πανζμορφεσ αναμνιςεισ από το υπζροχο ταξίδι μασ ςτθ Νότια Αφρικι. 
 
 

Σθμαντικζσ Σθμειώςεισ & ενζργειεσ για τον COVID-19 (ιςχφοντα ςτισ 17/05): 

 
 Διενζργεια Μοριακοφ PCR test κακϊσ χρειάηεται προσ το παρόν ζνα τεςτ ζωσ 72 ϊρεσ πριν το ταξίδι για τθν είςοδό μασ ςτθ Νότια 

Αφρικι και ζνα τεςτ ζωσ 72 ϊρεσ πριν το ταξίδι για τθν επιςτροφι μασ ςτθν Ελλάδα. (Το test ςτθ Νότια Αφρικι κα γίνει με τθ 
βοικεια και τθν κακοδιγθςθ των ςυνεργατϊν μασ ςτισ καλφτερεσ τιμζσ). Απαραίτθτθ θ ςυμπλιρωςθ τθσ PASSENGER LOCATOR 
FORM (PLF) https://travel.gov.gr/#/ για τθν ζξοδο και είςοδο από και προσ τθν Ελλάδα. Σε κάκε περίπτωςθ παρακολουκοφμε ςτενά 
τα μζτρα και ςασ παρζχουμε όλεσ τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ. 

 Σε περίπτωςθ ακφρωςθσ τθσ κράτθςισ ςασ για οποιοδιποτε λόγο μετά τθν ζκδοςθ των αεροπορικϊν ειςιτθρίων, χάνεται το ποςό 
τθσ προκαταβολισ κακϊσ ζχουν εκδοκεί τα αεροπορικά ςασ ειςιτιρια τα οποία δεν ακυρϊνονται. 

 Σε περίπτωςθ ακφρωςθσ τθσ εκδρομισ από το πρακτορείο μασ λόγω ανωτζρασ βίασ όπωσ είναι ο covid-19 τότε ςασ δίνουμε τθ 
δυνατότθτα δωρεάν αλλαγισ των θμερομθνιϊν τθσ εκδρομισ ι ζκδοςθ ιςόποςου voucher με τα χριματα τα οποία μασ ζχετε 
πλθρϊςει με 18μθνθ ιςχφ για οποιοδιποτε προοριςμό τθσ QATAR AIRWAYS. 

 ωτιςτε μασ για τθν ειδικι αςφαλιςτικι κάλυψθ για τον COVID-19. 

 
Διαδικαςία κράτθςθσ / τρόποι πλθρωμισ: 

 
 Αποςτολι φωτοαντιγράφου των διαβατθρίων ςασ με e-mail  

 Κατάκεςθ προκαταβολισ 50% το άτομο 
 Εξόφλθςθ τθσ εκδρομισ το αργότερο μζχρι 20 μζρεσ πριν τθν αναχϊρθςι 

 
Γενικζσ Σθμειώςεισ: 

 
 Οι τιμζσ είναι κατά άτομο ςε ευρώ και ζχουν υπολογιςτεί για ελάχιςτθ ςυμμετοχι 10 ατόμων. Σε περίπτωςθ που θ ςυμμετοχι 

είναι μικρότερθ, θ τιμι αυξάνεται κατά 250 € 
 Τα  Ελλθνικά διαβατιρια ΔΕΝ χρειάηονται βίηα κατά τθν άφιξθ ςτθ Νότια Αφρικι. 

 Τα διαβατιρια κα πρζπει να ζχουν ιςχφ για τουλάχιςτον 6 μινεσ ακόμθ από τθν άφιξθ ςτον προοριςμό 
( Ραρακαλοφμε ελζγξτε προςεκτικά τα ταξιδιωτικά ςασ ζγγραφα, το γραφείο μασ δεν φζρει ευκφνθ για τα προςωπικά ςασ ζγγραφα) 

 Θ εταιρεία διατθρεί το δικαίωμα αντικατάςταςθσ του ξενοδοχείου με άλλο αντίςτοιχθσ ι ανϊτερθσ κατθγορίασ ςε περίπτωςθ 
ανωτζρασ βίασ ι υπερκάλυψθσ δωματίων (overbooking) 

 Οι τιμζσ των φόρων αεροδρομίων είναι βαςιςμζνεσ ςτθν τρζχουςα τιμι πετρελαίου 

 Το τελικό κόςτοσ των φόρων των αεροδρομίων κα επιβεβαιϊνεται τθν θμζρα ζκδοςθσ του αεροπορικοφ ειςιτθρίου 

 Σε περίπτωςθ ακφρωςθσ μετά τθν επιβεβαίωςθ τθσ κράτθςθσ κα υπάρξουν ακυρωτικά με βάςθ τα ςυμβόλαια και τουσ όρουσ τθσ 
κάκε υπθρεςίασ 

 Οι τιμζσ ςυντάχκθκαν ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ ιςοτιμίεσ νομιςμάτων. Σε περίπτωςθ διαφοροποίθςθσ των νομιςματικϊν 
ιςοτιμιϊν, αεροπορικϊν ναφλων ι τιμϊν ξενοδοχείων/ τοπικϊν φόρων, θ εταιρεία φζρει το δικαίωμα αναπροςαρμογισ τθσ τελικισ 
τιμισ 

 Θ ςειρά του προγράμματοσ μπορεί να αλλάξει χωρίσ να παραλθφκεί καμία επίςκεψθ 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://travel.gov.gr/#/

